
Staten og Den norske  kirke -  Spørsmål til høringsinstansene

Navn på høringsinstans :  Nordre  Å l menighetsråd . c k 1 i t ea-
Vedtak:  49/sep/06.
Det var ni stemmeberettigede tilstede ,  men på siste spørsmål var rådet redusert til åtte
stemmeberettigede. .__.__ ... .......... ..-,
Der ikke annet er oppgitt var stemmegivningen  enstemmig. 1

Type  høringsinstans
Kommune

X Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
Prost/biskop
Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
Annen offentlig instans
Annen privat instans
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1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og
livssynspolitikken?

Svar: Det er viktig for oss å presisere at uansett hvilken kirkeordning som velges i
fremtiden, må det sikres at den evangelisk-lutherske kirke i kraft av sin tilslutning i
folket som trossamfunn, som en av samfunnets viktigste verdi- og kulturformidler,
blir en landsdekkende kirke, med soknet som den grunnleggende enhet.
Tro- og livssynspolitikken må bygges på det kristne og humanistiske verdigrunnlag,
samt på de politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,
rettsstaten og menneskerettighetene.

2. Den norske kirke som statskirke:

X Bør fortsette
Bør avvikles
Vet ikke  / ønsker ikke å svare

3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?

X Grunnloven 7 stemmer for den nåværende
ordning

X Egen kirkelov vedtatt av Stortinget 2 stemmer for Lovforankret
Folkekirke

Lov om trossamfunn
Vet ikke /  ønsker ikke å svare

Svar: Flertallet ønsker at reformarbeidet fortsetter innenfor de rammer Grunnloven
gir.

4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?

Gjennom medlemsavgift
Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige



X Støtte  fra det offentlige og med noe medlemsavgift 1 stemme
X Offentlig  finansiering uten medlemsavgift 8 stemmer

Vet ikke /  ønsker ikke å svare

5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom
statskirkeordningen avvikles?

Valgordningene bør være som i dag
Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
Vet ikke/ ønsker ikke å svare

Eventuelle andre ordninger: Det er viktig at kirken stadig utvikler de demokratiske
prosesser, ved å øke og styrke demokratiet.

6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i  §  2 (eller i en
annen paragraf )  i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)

Ingen tillegg
X De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati,

rettstaten og menneskerettighetene
X Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget

Det humanistiske verdigrunnlaget
X At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke

Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:

7. Hvem  bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?

X Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd) 8 stemmer
Kommunen

X Vet ikke / ønsker ikke å svare 1 stemme

Svar: Flertallet i Nordre Ål menighetsråd går inn for at gravferdsforvaltningen fortsatt
skal ivaretas av den lokale kirke. Vi mener at kirken er godt kvalifisert til å ta ansvar
for gravferdsforvaltningen og ser det som unaturlig å få en deling av ansvaret, noe det
vil bli hvis ansvaret legges til kommunene. Gravferdsseremonien vil for den absolutt
største del av befolkningen, være en kirkelig handling, og det virker både unaturlig,
unødvendig og upraktisk å skille gravferdsforvaltningen fra kirka.
Siden de langt fleste gravplasser i dag ligger i nærheten av de lokale kirker, vil det
være unaturlig at driften av kirkegårdene skal overføres til kommunene.
Siden Kirkeloven trådte i kraft for 10 år siden har fellesrådene hatt et todelt ansvar i
forbindelse med gravferder. Foruten å være et kirkelig organ med ansvar for kirkelige
oppgaver har man også løst den offentlige og allmenne oppgave for alle innbyggere,
uavhengig av medlemskap i den norske kirke. En mener å tro at i hovedsak er
erfaringene med denne todelingen meget tilfredsstillende.
Samfunnsøkonomisk vil det også være gunstig å videreføre dagens ordning, hvor
kirka har god faglig kompetanse, framfor å utvikle en ny kommunal etat.
Derfor vil Nordre Ål menighetsråd anbefale at gravferdsforvaltningen fortsatt skal
ivaretas av den lokale kirke.



Samtidig vil vi framheve at det er viktig med retningslinjer som ivaretar alle
innbyggere, uavhengig av religion, tros- og livssyn. Gravferder må så langt det er
mulig skje i overensstemmelse med regler og tradisjoner innenfor de ulike religioner,
tros- og livssynssamfunn. Innenfor hver kommune bør det være livssynsnøytrale
seremonilokaler. Nye gravplasser som av naturlige årsaker ikke ligger i nær
tilknytning til kirker, bør få navn som for eksempel gravlund. Det bør også sørges for
at det finnes områder på kirkegårdene som ikke er vigslet - slik at de kan benyttes til
gravlegging av personer tilhørende andre religioner.

8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?

X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret. (1
stemme)

X Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret. (7

stemmer.)

Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
Vet ikke  / ønsker ikke å svare

Svar: Mindretallet i Nordre Ål menighetsråd mener at staten bør bevilge midler
direkte til den lokale kirke, ikke via kommunen.
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